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Настоящото енергийно обследване на Спортна сграда към Стадион, гр. Луковит е разработено 

от екип на    фирма „Еврострой РН”ЕООД- град Плевен, с програмен продукт EAB Software V 1.0. 
Основната цел на обследването е анализ  на съществуващите енергийни системи на сградата, 
изчисляване на топлофизичните характеристики на ограждащите елементи, оценка на тяхната 
енергийна ефективност и генериране на оценка за намаляване на енергийните разходи на сградата като 
цяло. Използваните методи при изчисленията се базират на действащата към момента нормативна 
база  

НАРЕДБА № 16-1594 ОТ 13 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 
СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ, в сила от 22.11.2013 г., 
Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното 
развитие и  НАРЕДБА № РД-16-1058 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА 
ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГ ИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ  

Енергоснабдяването се е превърнало в задача от първостепенна важност в много европейски 
страни. Нарастващата загриженост за екологичните последствия от използването на различни видове 
горива води до по-нататъшно развитие на традиция и опит в областта на енергоснабдяването. 

Енергийната система като цяло обхваща три елемента: производство, разпределение и 
потребление. 

Една наистина ефективна система от енергийна гледна точка се постига, след като се направи 
оценка на всичките и компоненти и се извършват подходящи подобрения, където това е необходимо. 

Един от главните аспекти в Енергийната стратегия на България е политиката по повишаване на 
енергийната ефективност, като средство за повишаване качеството на енергийните услуги при най-
приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване 
на конкретни мерки за икономия на енергия. 

Енергийната ефективност е въпрос на целенасочена политика към подобряване на енергийната 
среда и ефективната енергетика. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел: 
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на 
микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на 
потенциала за намаляване на разхода на енергия; 
2. разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на 
съотношението "разходи - ползи"; 
4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност; 
5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на 
техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на 
енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия 
в сградата. 
Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности: 
1. подготвителен етап, който включва следните дейности: 
a) оглед на сградата; 
б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за 
енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на 
възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 
2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните 
дейности: 
а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 
б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление; 
в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и 
системи; 
г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 
д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 
е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване; 
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва 
следните дейности: 
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на 
мерките по показател "срок на откупуване"; 
в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане 
на взаимното влияние на отделните мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки; 
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г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за 
повишаване на енергийната ефективност; 
4. заключителен етап, който включва следните дейности: 
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 
б) представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата. 
(2) Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението 
на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ. 

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното 
състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието 
им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. 
Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна 
ефективност. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след 
извършено обследване за енергийна ефективност. 

Собствениците на сгради по ал. 1 и 2 са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на 
енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок 
от датата на приемане на резултатите от обследването.  

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира с издаването на нов 
сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 
преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности. 

При настъпване на изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и при 
промяна на обстоятелствата, отразени в него, собственикът на сградата следва да извърши ново 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата. 

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийна ефективност от 14.11.2008 г.: 
Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни 
спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:  

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на 
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или Конфедерация Швейцария;  

2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;  
3. разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с 

наредбата по чл. 23а, ал. 9,  
 (2) Лицата по ал. 1 нямат право да извършват сертифициране на сгради, в случай че те или 

наетият от тях персонал са участвали при проектирането, изграждането и експлоатацията на 
съответната сграда или в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната й ефективност.  

Съгласно чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси, сградите получили 
сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради: 

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък: 
18. (нова, ДВ, бр. 18 от 2004 г.) сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на 

Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 7 години, 
считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;  

19. (нова, ДВ, бр. 18 от 2004 г.) сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на 
Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 3 години, 
считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата. 

Условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради, както и условията и редът за издаване на сертификати за енергийни характеристики и 
категориите сертификати се опреде лят съгласно следните наредби: 

Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, в сила от 22.11.2013 г., издадена от 
Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие; 

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. (за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите); 

Наредба № 7 от 270.10.2009 г. (за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия). 

 В настоящия доклад е направено обследване за енергийна ефективност на Спортна сграда към 
Стадон, гр. Луковит    
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1.1 Описание на сградата 
 

Сградата е построена през 1960 год. Имотът е с площ 73 714 кв. м. и представлява 
публична общинска собственост. Спортната сграда е едноетажна масивна без сутерен.  
Конструкцията е монолитна; изградена от стоманобетонни основи, колони, греди и плочи.  
Зидовете са тухлени: с деб. 25 см. и вътрешни преградни с деб. 16 см.  Светлата височина 
на помещенията е  3,20 м. Покрива е двускатен изграден от стоманобетонни плочи покрити 
с два пласта хидроизолация. По югоизточната фасада е изпълнена стоманобетонна 
козирка с размери 15,25/3,70 м. стъпваща върху стоманобетонните колони на сградата.  
На етажа са обособени съблекални помещения, стая за треньора и санитарни помещения 
– бани и WC за два отбора съответно в лявата и дясната част на постройката, а в  средата 
е предвидена стая с баня за съдиите. 

Отводняването на покрива е чрез ламаринени улуци и водосточни тръби по 
северозападният скат на покрива. 

Външните стени са с минерална мазилка без изпълнявана топлоизолационна 
система.   

Външната дограма на сградата е частично подменена с нова AL с двоен стъклопакет 
бяла. 

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА 

Сграда/наименование/ СПОРТНА СГРАДА КЪМ СТАДИОН  „ХРИСТО БОТЕВ“,  ГР. ЛУКОВИТ 

Адрес 

В УПИ I, КВ. 233, ГР. ЛУКОВИТ, 
ОБЩИНА ЛУКОВИТ С 
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 
44327.502.9770. 

Област: Ловеч 

Тип сграда СПОРТНА СГРАДА  

Собственост ПО 

Година на построяване 1960 

Брой обитатели + прсонал 94     

График обитатели,час на ден График отопление,час на ден 

Работни дни,час на ден 3 
Работни дни,час 
на ден 

2 

Събота,час на ден 3 Събота,час на ден 2 

Неделя,час на ден 3 Неделя,час на ден 2 

 
Схемата на разположение на сградата е показана на долната фигура.  
 

 

 

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Схема на сградата 
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ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА – ОБЕКТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО 

 
 
 

 

    Обобщени характеристики на сградата: 

Брутен обем 695.5 m³ 

Нетен отопляем обем 588.8 m³ 

Отопляема площ (разг.) 184.0 m² 

Площ на външни стени 203.5 m² 

Площ прозорци и врати 471.8 m² 

Площ на покрива 186.1 m² 

Площ на пода 186.1 m² 

Сума на всички външ.огр. 1047 m² 

 
 
 
 

СПОРТНА СГРАДА КЪМ СТАДИОН  „ХРИСТО БОТЕВ“,  ГР. ЛУКОВИТ 

    Стена 1 Стена 2 Стена 3 
U, 

W/m2K 
Стена 
общо 

Прозрачни 
елементи 

U, 
W/m2K 

Ф
а
с
а
д
и

 

Североизток 29.93   

1.40 

29.93 3.12 

2.32 

Югоизток 68.34   68.34 8.34 

Югозапад 31.00   31.00 1.89 

Северозапад 74.19   74.19 3.78 

Общо 203.46   203.46 17.12 

Фигура   Фасада Югоизток 

Фигура 4 – Фасада Североизток Фигура  5 – Фасада Югозапад  

Фигура   Фасада Северозапад 

Таблица  – Геометрични характеристики на сградата 

Таблица  – Характеристики на външните ограждащи елементи – стени и 

прозорци 
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ТИПОВЕ ДОГРАМА ПО ФАСАДИТЕ 

№ ТИП 

a b A U g СИ ЮИ ЮЗ СЗ Общо 

m m m² W/m²K - бр. m² бр. m² бр. m² бр. m² бр. m² 

1 Прозорец с AL рамка 0.60 0.70 0.42 2.00 0.34   0.00 7 2.94   0.00 9 3.78 16 6.72 

2 Дървен двукатен прозорец 1.30 1.45 1.89 2.65 0.53   0.00   0.00 1 1.89   0.00 1 1.89 

3 Врата AL 0.90 2.00 1.80 2.40 0.00   0.00 3 5.40   0.00   0.00 3 5.40 

4 Дървен двукатен прозорец 2.15 1.45 3.12 2.65 0.56 1 3.12   0.00   0.00   0.00 1 3.12 

Всичко:   2.316 0.29 1 3.12 10 8.34 1 1.89 9 3.78 21 17.12 

 

 

 

Грешка! Невалидна връзка.

Таблица– Характеристики на външните ограждащи елементи – прозорци и врати 
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Под 

Тип еркер 

Под на 

отопляем 

сутерен 

Под на неотопляем 

сутерен 
Под на земя 

№ А, m2 
U, 

W/m2K 
А, m2 

U, 

W/m2K 
А, m2 U, W/m2K А, m2 U, W/m2K 

              184.00 0.67 

Общо 
184.00       

0.67       

                                                                                                                   
 

                   Строителни характеристики на покрива по типове 
 
 

 

Покрив 

Характеристики по типове 

№ δвс Gr Pr λ λекв U A 

- m -  -  W/mK W/mK W/m2K m2 

1 1.65 1.96E+09 0.7058 0.0248 1.92 0.47   

2           3.28 184.00 

 
                                                                                            

б -дебелина на въздушния слой, m 
Gr – критерий на Грасхоф 
Pr - критерий на Прандтл 
λ – коефициент на топлопроводност на въздуха при температура на неотопляемото 
пространство, W/m2K 
λекв – еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой, W/m2K 

 
Изчислителни параметри 
 

Изчислителни параметри на външният въздух и параметри на вътрешния климат в 
зависимост на категорията на топлинната среда на сградата: 

Изчислителните параметри на външният въздух са съгласно Таблица 4 от Приложение 2 
на Наредба 7 - за 4-та климатична зона Северна  България центална част 

 Проектните параметри на вътрешният климат са определени съгласно Наредба 15 от  
2005 г. 

Те са приети по таблица 1 от Приложение 12 (съгласно чл.195 ал.1) на Наредбата и са: 
Категория на обитаемата среда "С" - температура за спортна зала 20  °С ± 3°С 
Средната температура на вътрешният въздух за целият отопляем обем в зимен 

отоплителен и летен охладителен режим е определени в зависимост от нормативните 
стойности за вътрешните температури на три основни зони: 

Средна ЗИМНА изчислителна температура: θi,H=19 ºС 
Средна ЛЯТНА изчислителна температура: θi,C= 25ºС 
 
 

Таблица 5 – Характеристики на външните ограждащи елементи - под 

Таблица 6 – Характеристики на външните ограждащи елементи – покрив 
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1.2. Анализ на ограждащите елементи 
 

 Външните стени са:  Тип 1 тухлена стена с дебелина на зида 30см и измазана с 
външна мазилка. Тип 2 е стоманобетонна стена с дебелина на зида 40см. Тип 3 е тухлена 
стена с дебелина на зида 30см и облицована с мраморни плочи по фасадата.   

 

         
                                                                                  

 
Топлотехнически характеристики на външните стени. 
 
 

 
 

Стена тип 1 

№ Строителен материал di,mm λi,W/mK d/λ Rsi,m²K/W Rse,m²K/W U,W/m2K 

1 Варо-пясъчна мазилка (външна) 30 0.870 0.034       

2 
Зидария от кухи и решетъчни тухли на 
варо-пясъчен разтвор 250 0.520 0.481       

3 Вътрешна мазилка 20 0.700 0.029       

Общо 300   0.544 0.13 0.04 1.40 

A1= 203.46 

 
Тьй като е един тип вьншна стена на сградата, не се налага определяне на 

обобщен коефициент на топлопреминаване.   
 

Uоб.стени =  1.40 

 

 

Топлотехнически характеристики на дограмата. 
 

        
       Дограмата е различен тип, основно  са алуминиев профил с двоен стъклопакет, част от 
прозорците не са подменяни и са дървени двукатни.  Външните врати са  алуминиеви. 
 

 

Фигура  – Външни стени 

Таблица  – Външни стени 
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Параметрите на прозорците са описани в таблица № 4 
 

а – ширина на прозореца, m2 
b – височина на прозореца, m2 
А – площ на прозореца, m2 
U – коефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m2K 
g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца 
n – брой прозорци 
g1-   Действителен коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия при 

перпендикулярно лъчение 
Fw  - Коригиращ фактор за перпендикулярност на лъчението 
Ff  -  Коригиращ фактор на рамката 
Fc  - Коригиращ фактор при слънцезащитни съоръжения 
 
 

g = g1*Fw*Ff*Fc 
                  
Топлотехнически характеристики на пода 
 

Установен е един тип на пода - под на земя. Подовата настилка на волейболната зала 
е дървено дюшеме.  

 
 
 

 

Подова плоча върху земя - Tип 1 

№ Строителен материал di,mm λi,W/mK d/λ Rsi,m²K/W Rse,m²K/W U,W/m2K 

1 Балатум 5 0.190 0.026       

2 Стоманобетон 100 1.630 0.061       

3 Чакъл 30 3.490 0.009       

  Общо     0.096 0.17 0.04 3.27 

 

 

Фигура  Прозорци и врати 

Таблица Под на земя 
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ПОД НА ЗЕМЯ ТИП 1 

Определяне на коефициента на топлопреминаване през подова плоча върху земя  

Площ на земната основа AG  =  186.12 

Периметър на земната основа P = 70.36 

Коефициент на топлопроводност на земята λ = 2.00 

Деб.на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена w= 0.30 

Съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност Rsi = 0.17 

Съпротивление на топлопроводност на подовата плоча Rf  = 0.096 

Съпротивление на топлопредаване на външната повърхност Rse = 0.04 

Съпротивление на топлопредаване от страна на отопляемото 
помещение 

B' = 5.29 

Приведена дебелина на пода на подземен етаж dt = 0.91 

При B' > dt Uо  = 0.67 

 
 

Топлотехнически характеристики на покрива. 
 

Покрива е топъл двускатен изграден от стоманобетонни плочи покрити с два пласта 
хидроизолация.                                                                                                                                                                                       

 
 

Изчисленията на коефициента на топлопреминаване на покрива са показани в  долната 
таблица . 
 
 

 
  

2 ТАВАН - граничещ с външен въздух - топъл покрив с битумно покритие 

 

№ Строителен материал di,mm λi,W/mK d/λ Rsi,m²K/W Rse,m²K/W U,W/m2K 

1 Битумна хидроизолация 10 0.160 0.06250       

2 Стоманобетонна плоча 120 1.630 0.074       

3 Вътрешна мазилка 20 0.700 0.029       

  Общо     0.165 0.10 0.04 3.28 

 А= 184 

  
 
Обобщен коефициент на топлопреминаване  не се налага да се определя, тъй като 

покрива  е един тип . 
 

Uпокрив= 3.28 W/m2K 

 
 

1.3. Топлоснабдяване 
 

Отоплението на сградата се  осъществява от локални отоплителни уреди – електрически 
калорифер с четири нагревателя. В стаята на треньорите се отоплява с печка на дърва, 

Таблица  Студен покрив  
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състоянието на кюнците е в много лошо състояние и се наблюдава изтичане на димни 
газове в помещението.                    

 

   

   
           
  
       
 

 
1.3.3. Вентилация  и Климатизация 

Няма изградена вентилационна инсталация  
 

 
1.3.4. Битово горещо водоснабдяване 

 

В сградата за покриване на нуждите от топла вода са монтирани 3 броя електрически 
бойлера – 50литра, 120 литра 2 броя. 

Фигура  – Отопление 
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1.4. Енергопотребление 
 
 

Основното електрозахранване на сградата е осигурено от въздушната електропреносна 
мрежа на гр. Луковит, посредством рекордоманно отклонение до порцеланови изолатори 
закрепени на метална тръба, монтирана на покрива на сградата. Захранването на главното 
табло е посредством кабел СВТ. Таблото  е монтирано в помещение „Треньори“, 
оборудвано с  трифазни прекъсвачи и витлови стопяеми предпазители  за отделните групи 
консуматори-  осветление, контакти, бойлери и  помпа напояване. Таблото е открит тип и е 
не защитено, в нарушение на съвременните изисквания.  Електроинсталацията е  
изпълнена по схема TN-C четирипроводна. Инсталацията е изградена съгласно 
изискванията за годината на въвеждане в експлоатация, и не отговарят на съвременните 
нормативни изисквания. При последваща реконструкция е необходимо инсталацията да се 
приведе към съвременните норми. 

 

      

       
 

 
 

При направения оглед са констатирани следните ел.уреди, влияещи на баланса с 
различен режим на работа.   

Техният режим на работа е отразен в таблица „ Режим на работа на влияещите“ 
 

Фигура Ел. Табло 

Фигура  – БГВ 
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Режимът на работа на влияещите  на топлинния баланс уреди  в обекта е  t едн. =6 
ч/седм. Инсталираната мощност е Wинс. = 2,350 kW. Едновременната мощност е Редн. = 1.43 
W/m2.  

 
 

           
 

Разни влияещи на топлинния баланс 

W   Брой Pинст.[W] Кедн. ч/ден ч/седм. 

      0.00     0.00 

350 хладилник 1.00 350.00 0.90 3.00 15.00 

300 Компютри 1.00 300.00 0.80 2.00 10.00 

200 Принтер 1.00 200.00 0.80 0.10 0.50 

  Инсталирана мощност, W 850.00       

  Коеф. на едновременност 0.84       

  Работна мощност, W 715.00       

  Едновременна мощност W/m2 3.89       

  Период на едновременност ч/седм. 10       

  Отопляема площ , м2 184.00       

  Консумация kWh/год. 337.14         

  Консумация kWh/м2 1.83         

 

 

1.5. Осветителна инсталация  
 

  
Осветлението на помещенията е решено с лампи с нажежаема жичка 75 W. Режимът на 
работа на осветлението в обекта е  t едн. = 15 ч/седм. Инсталираната мощност на 
осветителната уредба е Wинс.осв. = 1.02kW. Едновременната мощност е Редн. = 2.77 
W/m2.  

 
 
 

 
        

Осветление         

    Pинст.[W] Кедн. ч/ден ч/седм. 

17 ЛНЖ 1020.00 0.50 3.00 15.00 

  Инсталирана мощност W 1020.00       

  Коеф. на едновременност 0.50       

Таблица   Осветление 

Таблица  – Режим на работа на влияещите на топлинния баланс уреди 



                                                Обследване на енергийна ефективност 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

                                                      „Еврострй РН” ЕOOД                                                          - 15 - 

  Работна мощност W 510.00       

  Едновременна мощност W/m2   2.74 3.84   

  
Период на едновременност 
ч/седм.   15.00 20.00   

  Отопляема площ , м2   186.12     

  Консумация kWh/год. 367.20       

  Консумация kWh/м2 1.97       

 
 

 

       
 
 
              
 
Възложителят е предоставил данни за консумираната електрическа и дърва за огрев в 
сградата за 2012 - 2014 година. За 2014 година обекта  е потребил 2897 кWh ел. енергия  и 
7660 kWh дърва за отопление. 

 
 

 

2012 год. 

Месец 
Календарни 

дни 
Температура Електроенергия  Дърва 

    С° Денград. kWh лева кWh лева 

Януари 31 -0.4 601.40 463 96.37 0 0.00 

Февруари 29 1.9 495.90 0 0.00 0 0.00 

Март 31 6.7 381.30 0 0.00 0 0.00 

Април 7 12.8 43.40 84 17.48 0 0.00 

Май       84 17.48 0 0.00 

Юни       212 44.14 0 0.00 

Юли       682 141.96 0 0.00 

Август       731 172.99 0 0.00 

Септември   18.7   430 101.70 0 0.00 

Октомври 16 12.7 100.80 277 65.54 0 0.00 

Ноември 30 8.8 306.00 136 32.10 0 0.00 

Декември 31 1.7 536.30 218 51.57 0 0.00 

Общо     2465.10 3317 741.33 0 0.00 

 
 
 

Таблица    Разход на енергия за 2008, 2009 и 2010 год. 

Осветителни тела 
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2013год. 

Месец 
Календарни 

дни 
Температура Електроенергия  Дърва 

    С° Денград. kWh лева кWh лева 

Януари 31 0.9 561.10 90 19.98 0 0.00 

Февруари 28 4.0 420.00 212 47.18 0 0.00 

Март 31 6.4 390.60 105 23.41 0 0.00 

Април 7 14.2 33.60 99 22.04 0 0.00 

Май   19.6   385 85.62 0 0.00 

Юни   21.3   464 103.18 0 0.00 

Юли   22.9   791 179.67 0 0.00 

Август   24.9   445 101.24 0 0.00 

Септември   18.5   791 179.67 0 0.00 

Октомври 16 12.3 107.20 189 49.36 0 0.00 

Ноември 30 8.7 309.00 165 43.65 0 0.00 

Декември 31 0.2 582.80 68 22.99 0 0.00 

Общо     2404.30 3804 877.99 0 0.00 

 
 

2014 год.   

Месец 
Календарни 

дни 
Температура Електроенергия  Дърва  

    С° Денград. kWh лева м3 кWh лева 

Януари 31 0.9 561.10 153 34.20 5.00 7 660 325.00 

Февруари 28 2.5 462.00 208 46.60 0.00 0 0.00 

Март 31 9.7 288.30 242 56.36 0.00 0 0.00 

Април 23 12.2 156.40 205 51.81 0.00 0 0.00 

Май   16.7   353 82.37 0.00 0 0.00 

Юни       193 30.54 0.00 0 0.00 

Юли   23.1   393 91.60 0.00 0 0.00 

Август   23.7   242 56.56 0.00 0 0.00 

Септември   17.9   242 56.56 0.00 0 0.00 

Октомври 15 12.1 103.50 226 52.69 0.00 0 0.00 

Ноември 30 5.6 402.00 235 54.76 0.00 0 0.00 

Декември 31 2 527.00 205 45.80 0.00 0 0.00 

Общо     2500.30 2897 659.85 5.00 7660 325.00 

 
На долната фигура е изобразено разпределението на потребената енергия  
и разхода на гориво общо за периода. 
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Анализът на енергопотреблението за периода показва, че консумацията на дърва 

за отопление e 73 % от общото количество енергия, консумирана от обекта. На долната 
диаграма е представен визуален поглед на разпределението на потребената енергия по 
години. 

 
 
 

 
 
От анализа на енергопотреблението се установи завишено потребление през 

етните месеци, което се дължи на по висока посещаемост и съответно завишено 
използване на гореща вода.  

За представителна година приемаме  2014 г., тъй като данните за 
енергопотреблението на сградата са с малки отклонения за трите години. 

 
 
 
 
 
 
 

Дялово разпределение на енергопотреблението 

Дялово разпределение на потребената енергия  

по години 
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2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 
 

Моделното изследване на сградата се извършва на основата на метода от БДС EN 
13790. Методът е реализиран програмно като софтуерен продукт EAB HC1.0.  

Целта е проучване на действително необходимата енергия за поддържане на 
микроклимата в сградата, сравняване с еталонния разход на енергия за сградата и при 
необходимост – определяне на възможни енергоспестяващи мерки, осигуряващи 
получаване на проектните параметри за сградата. 
 

2.1. Създаване на модел на сградата 
 

При създаването на модела сградата се разглежда като интегрирана система както е 
показано на долната фигура. 

 

 
 
 

Общите входни данни, които се въвеждат, се отнасят до избора на климатични 
данни ( географски район), тип на сградата, режима на използването, характеристиките на 
ограждащите елементи. 

 
В стандартната база данни са включени 9 климатични района, както са определени 

в Наредбата за енергийни характеристики на обектите. В конкретния случай сградата се 
намира в гр. Луковит, което попада в климатична зона 4 – СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ - 
ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ. Параметрите на климатичната база данни са в съответствие с 
изискванията на изчислителния метод за определяне на годишния разход на енергия. 

МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 

Модел на сградата  
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Тъй като за конкретната сграда няма подходящ еталонен файл в базата данни е 

необходимо да се създаде нов такъв. Това може да стане чрез подходяща редакция на 
избран от съществуващите в базата данни еталонни файлове. 

 

  
 

 
 
От тази база данни алгоритъмът отчита нормативните стойности (за 1960 г.)  на 

показателите от ниво I  според Наредбата за енергийни характеристики на обектите, за да 
изчисли еталонния разход на енергия за конкретната сграда. 

 

Дани за сгардата 

Еталонен файл за 1960г. 
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Еталонните стойности на основните параметри на сградата са в съответствие с 
нормите залегнали в Наредба № РД-16-1058 за енергийните характеристики на обектите от 
29. 12. 2009 год.  

Промените в еталона са свързани с коефициентите на топлопреминаване през 
ограждащите конструкции, чийто максимално допустимите стойности са съгласно нормите 
за проектиране от 1960 г.  

Промените се отнасят и до режимите на работа и мощността на осветителната 
инсталация, режима на работата и мощността на консуматори тип “разни – влияещи на 
баланса” и тип “разни – не влияещи на баланса”. Окончателният вид на таблицата с 
данните за еталона на сградата е показан на фиг „Еталонен файл“ и таблица за еталона на 
сградата  за 2015 г.  

 

 
 

 
 

На долните фигури са показани нанесените в програмата данни за строителните и 
топлофизичните характеристики на външните ограждащи конструкции по фасади. 

Еталонен файл за 2015 г. 
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На фиг. „Общи данни на сградата“ се виждат обобщените параметри на сградата –

отопляемата площ, брутният и нетният отопляеми обеми, площите на стените, режима на 
обитаване и режима на отопление на сградата. 

 

Фасада Североизток Фасада Югоизток 

Фасада Югозапад Фасада Северозапад 

 

Покрив Под 
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В колоната „Еталон” са показани еталонните стойности на основните параметри в 

съответствие с избраните норми. ( посочената година на нормативната база от общите 
входни данни). В конкретния случай на втория ред от горе на долу се вижда изчисления 
еталонен специфичен разход на енергия за отопление на въведената сграда – 59,5 
kWh/m2y. 

 
 

В колоната „Състояние” въвеждаме стойностите на параметрите, представящи 
съществуващото състояние на сградата и констатирани при извършването на огледа и 
заснемането на сградата. За да бъде точен модела на сградата е необходимо да се 
попълнят коректните данни за системите, участващи във формирането на топлинния 
баланс на сградата. Показани са въведените топлофизични характеристики на 
ограждащите елементи на сградата. В обекта няма изградена нагнетателна вентилационна 
система, затова в прозореца “ Вентилация” са въведени 0 ч/ седмица за режима на работа 
на инсталацията. Годишният специфичен разход на енергия за вентилация е  0 kWh/m2y. В 
разглежданата сграда няма изградена система за БГВ, затова в прозорец “ БГВ” са 
въведени съответните стойности за параметрите. В прозорец “ Вентилатори и помпи”, в 
поле помпи вентилатори. Сградата разполага с осветителна инсталация, от която са снети 
точни данни за нейната мощност и в полета “период на едновременност” и “едновременна 
мощност” на осветлението са отразени еталонните данни на референтната сграда. По 
същия начин са нанесени и данните за разните уреди, влияещи на топлинния баланс на 
сградата . 

 
 
 

Обобщи данни за сградата 
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Вентилация 
 

Топлофизични характеристики на сградата – 2009 г 
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       2.2 Калибриране на модела 
 
За калибрирането на модела е необходимо намиране на стойности на параметрите 

„инфилтрация” и „средна температура” в сградата, при която се получава специфичен 
годишен разход на енергия за отопление равен на избрания референтен за периода. 

Референтният разход на енергия за отопление е получен по формулата:  
     

където: 

БГВ 

Помпи и Осветление 

Разни влияещи на баланса 
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Q2014 - разход на енергия за отопление за периода I 2014 - XII 2014 kWh 
DDensi -  денградуси по климатичната база данни за климатична зона 4 
DD2014-  денградуси за периода I 2014- XII 2014 
Au- отопляема площ на сградата, m2 

 
 

Реф.разход  =    (Q2014 * DDensi ) 
= 47.104 

  (DD2014 * Au)  

 

Състоянието на месечното потребление на топлина, построена по данните от 
програмата не съвпада със състоянието, построено по предоставените за сградата данни 
при стойност на инфилтрацията 0,56 h-1 , поради ниската средна температура в сградата 
през отопляемия сезон под 10.0 ºС. При това положение специфичния разход за отопление 
е в размер на 64,1 kWh/m2y. 

 
 

      
 

2.3. Нормализиране на модела. 
 

В колона „Базова линия” определяме разхода на енергия, която е необходима за 
осигуряване на нормативно изискваната температура при съществуващото състояние на 
сградата. Това е и базата за сравняване на енергийните характеристики на сградата и 
определяне на потенциала  за намаляване на разхода на енергия.  

 

Калибриране на модела 
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Средната температура на сградата е много под номиналната за този тип сгради, 
затова при нормализиране на модела се задава изисквананата температура за спортни 
зали  20ºС и температура с понижение 15ºС.  

Нормализация се налага в част БГВ, в момента на обследване потребяваното 
количество топла вода не отговаря на изискванията на нормативната уредба. При 
възстановяване на нормативно изискващите се 69л/спортуващ и средна посещаемост 60 
човека, 46 седмици по 5 дни в седмицата, потребото количество БГВ е 5000л/м2 годишно. 

Нормализация се налага и в част осветление, възстановяват се часовете на работа 
на 25 часа седмично и коефициент на едновременност 0,7. 

 

Отопление 

 

БГВ 
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Осветление 

 
 

2.4. Енергоспестяващи мерки по проекта 
 

 
В резултат на анализа на енергопотреблението при нормализираното състояние 

разработваме основна група от мерки за намаляване на разходите на енергия, отнасящи се 
най -вече до подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи 
на сградата и работата на уредбите в нея; 

1. Топлинно изолиране на ограждащите елементи – външни стени и 
покрив. Предвижда се топлинно изолиране на външните стени, което да доведе до 
намаляване на коефициентите на топлопреминаване на отделните ограждащи 
елементи. 

2. Подмяна на старата дограма, с нова PVC профил, петкамерна, двоен 
стъклопакет, с прекъснат термомост.  

3. Подмяна на осветителни тела с луминесцентни или 
енергоспестяващи лампи.  

4. Монтиране на система слънчеви колектори за БГВ. 
5. Има потенциал за намаляване енергията за отопление на сградата 

за спорт посредством монтиране на лъчисто отопление,  което със своите лъчи 
затопля директно земята, хората и заобикалящите ги предмети. Излъчваната енергия 
се поглъща по безопасен начин от студените повърхности, които се нагряват и след 
това отделят погълнатата енергия чрез конвекция като по този начин повишават 
околната температура. Така ще се изразходва енергия за отопление само когато има 
хора в помещенията. Инфрачервените излъчватели има възможност да се включват с 
програмтори и самостоятелно за всеки уред.  
 
В колоната “Енергоспестяващи мерки” се въвеждат енергоспестяващите мерки чрез 
съответни стойности на конкретните параметри, а в полето “След ЕСМ” – се вижда 
намаляването на  специфичната енергия за отопление до 73,1 kWh/m2y. 
 

Нормализиране на модела 
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ЕСМ 
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ЕСМ – фасада Северизток ЕСМ – фасада Югоизток 

ЕСМ – фасада Югозапад ЕСМ – фасада Северозапад 
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БГВ 

 
Осветление 

  
 
 
Разделът – Бюджет “Разход на енергия” показва “Еталонните стойности” за 

сградата и изчисленото енергопотребление “Преди ЕСМ” и “След ЕСМ” за всеки отделен 
компонент, както и общата сума.  

ЕСМ  



                                                Обследване на енергийна ефективност 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

                                                      „Еврострй РН” ЕOOД                                                          - 31 - 

 

 
        

                                                      
 
В раздел – Бюджет “Мощност” са отразени съответните стойности на максималната 

мощност за отоплението преди и след въвеждането на ЕСМ. 

 Мощностен бюджет 

Разход на енергия 
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Връзката между разхода на енергия и външната температура се определя от 

прозореца “ЕТ крива”, а от прозореца “Годишно разпределение” се сравняват разходите 
на топлинна енергия преди и след ЕСМ – такава не се наблюдава поради липса на 
дейности по енергоспестяване. 

   
                     
                                    

 
От диаграмата се вижда нагледно че годишната консумация на топлинна енергия е 

много по малка на базовата тъй като в сградата не е осигурена нормативна температура и  
условия за нормална работна среда.  

 
 В таблица 20 са идентифицирани мерките, приложението на които ще доведе до 
икономия на енергия в обекта. 
 
 

  

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия 

kWh 
Ел. Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии CO2 

тона  
Парични 

средства лв 

1 Изолация стени 9933.00   8.14 2483.25 12180.00 4.90 

2 Подмяна дограма 822.00   0.67 205.50 1100.00 5.35 

3 Изолация покрив 24293.00 0.00 19.90 6073.25 11887.50 1.96 

 ЕТ крива Годишно разпределение 

Таблица  – Енергоспестяващи мерки 
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4 КПД БГВ   9428.00 7.72 2357.00 14200.00 6.02 

  
Подмяна 
осветителни тела   428.00 0.35 107.00 1300.00 12.15 

5 

Изграждане на 
инфрачервено 
лъчисто 
отопление 17680.00   14.48 2475.20 17580.00 7.10 

  Общо 52728.00 9856.00 51.26 13701.20 58247.50 4.25 

  
 

2.4.1. Описание на енергоспестяващи мерки 
  

Мярка 1 – Изолация стени 
 
 

1. Съществуващо положение 
 
 Външните стени са:  Тип 1 тухлена стена с дебелина на зида 30см и измазана с 

външна и вътрешна мазилка.    
Обобщения коефициент на топлопреминаване е U = 1.40 W/m2 K и е по- висок от 

еталонния за 2009 година- U = 0.35 W/m2 K.  
2. Описание на мярката. 

 

Мярката предвижда полагане на топлоизолация от пенополистерол EPS 10см  с 
коефициент на топлопредаване λi= 0.035W/mK на 203 м2 външна стена. Топлоизолирането 
се изпълнява по система включваща, полагане на топлоизолация, дюбелиране, шпакловка, 
мазилка, монтаж на ъгли и водооткапи, обръщане на страници на отвори с монтаж на 
подпрозоречни первази. След внедряване на мярката коефициента на топлопреминаване 
на стените ще намалее до 0,28W/m2K  

 
3.  Финансов анализ 

 
 
 
 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  

Парични 
средства 

лв 

 

Изолация стени 9933.00   6.78 2483.25 12180.00 4.90 

 
Дълготрайност на елементите – 25 години. 

 

Мярка 2 – Подмяна дограма  
 

 
1. Съществуващо положение 
 

       Дограмата е различен тип, основно  са алуминиев профил с двоен стъклопакет, част от 
прозорците не са подменяни и са дървени двукатни.  Външните врати са  алуминиеви. 

 

Таблица  – Изолация стени 
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2. Описание на мярката. 
 

 

Предлаганата мярка включва подмяна на  всички дървени прозорци с  нови PVC профил- 
петкамерна, с обобщен коефициент на топлопреминаване не по – голям от U= 1,4 W/m2 
K - 5 м2. 
След въвеждането на мярката обообщения коефициент на топлопреминаване ще бъде  
U= 1,92 W/m2 K.  

 
3. Финансов анализ 

 
   

  
 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  
Парични 

средства лв 

 

Подмяна 
дограма 822.00   0.56 205.50 1100.00 5.35 

 
Дълготрайност на елементите – 25 години. 
 

Мярка 3 – Топлоизолация покрив  
 

 
1. Съществуващо положение 

 

Покрива е топъл двускатен изграден от стоманобетонни плочи покрити с два пласта 
хидроизолация.                                                                                                                                                                                                             

 
2. Описание на мярката. 
 

Предлаганата мярка включва топлинно изолиране на 184m2 покрив  с XPS 12см с λ = 
0.030W/mK. Мярката включва демонтаж на стара хидроизолация, полагане на 
топлоизолационни плоскости, циментова замазка и лепене на нова битумна хидроизолация 
2 пласта. В резултат на това коефициент на топлопреминаване ще се намали до Uпокрив = 
0.25 W/m2K. 

 
 

3. Финансов анализ 
 

   
  

 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  
Парични 

средства лв 

 
 

Таблица  – Подмяна дограма 

Таблица  – Топлоизолация покрив 
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3 Изолация покрив 24293.00 0.00 19.90 6073.25 11887.50 1.96 

 

Мярка 4 – Монтиране на слънчеви колектори за БГВ  
 

1. Съществуващо положение 
 

В сградата за покриване на нуждите от топла вода са монтирани 3 броя електрически 
бойлера – 50литра, 120 литра 2 броя. 

 
2. Описание на мярката. 

 

Мярката предвижда изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви 
колектори за осигуряване на топла вода в санитарните помещения и бани. Предвидени са 6 
броя слънчеви колектори с площ 2.5м2, акумулиращ съд 0.8м3. Инсталацията за топла вода 
ще се захранва енергийно от слънчевите колектори през летния период и от котела през 
зимния период. В мярката са включени: монтажни стойки, разширителен съд, автоматика и 
помпена група и тръбна разводка и съответната арматура.  

 
 

 
 

Годишни приход на сл. Енергия за 1м2 
колекторна площ 1320 kWh/m2 

загубите в резултат на температурни и 
излъчване ефекти 15.3 % 

загуби от отразителен ефект 2.9 % 
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Загуби от кабели, мрежа и др. 20 % 

Общи загуби 34% % 

брой колектори  6 брой 

площ колектор 2.5 m2 

Обща слънчева ирадиация 19800 kWh/y 

Усвоена слънчева енергия 9741.6 kWh/y 

 
 

3. Финансов анализ 
 

   
  

 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  
Парични 

средства лв 

 
 

4 КПД БГВ   9428.00 7.72 2357.00 14200.00 6.02 

 

Мярка 5 – Подмяна на осветителни тела  
 

 
1. Съществуващо положение 

 

Осветлението на помещенията е решено с лампи с нажежаема жичка 75 W.  
 

2. Описание на мярката. 
 

Предвижада с подмяна на всички лампи с нажежаема жичка с нови луминесцентни лампи и 
енергоспестяващи лампи в зависимост от предназначението на помещенията.  

3. Финансов анализ 
 

   
  

 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  
Парични 

средства лв 
 

  

Подмяна 
осветителни 
тела   428.00   107.00 1300.00 12.15 

 
 

Мярка 5 – Реконструкция на отоплителна инсталация  
 

1. Съществуващо положение 
 

Отоплението на сградата се  осъществява от локални отоплителни уреди – електрически 

Таблица  – БГВ 

Таблица  – Инфрачервено отопление 
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калорифер с четири нагревателя. В стаята на треньорите се отоплява с печка на дърва, 
състоянието на кюнците е в много лошо състояние и се наблюдава изтичане на димни 
газове в помещението.                    

2. Описание на мярката. 
Мярката предвижда монтиране на електрически инфрачервени излъчватели с модели и 
мощности в зависимост от големината и вида на помещенията. В остойностяването на 
мярката е включено проектиране, доставка и монтаж на отоплителите. В случай че 
предоставената електрическа мощнст за сградата недостига е предвидена и реконструкция 
на електрическата мрежа в сградата. 

 
Основно предимство на отоплението с  инфрачервени излъчватели е, че за разлика от 
конвективното и топловъздушното отопление, излъчвателите загряват хората в 
помещението директно, а не вторично – чрез затопляне на въздушното пространство. 
Отоплението се осъществява с помощта на поток инфрачервена топлинна енергия, 
излъчвана от разположените непосредствено над работната зона излъчватели. Чрез 
рефлектори тази енергия се насочва към отопляваната зона, загрявайки повърхността на 
пода, монтираното в зоната оборудване и работния персонал. Въздухът се загрява 
предимно от отдадената чрез конвекция топлина от нагретите повърхности. Тази принципна 
разлика с конвективното отопление позволява не само постигане на по-добър топлинен 
комфорт за работниците, но е свързана и с икономически ползи. Друго предимство на 
лъчистите отоплителни системи е краткият период от време, необходим за постигане на 
топлинен комфорт. Не е необходимо време за достигане на нормативна температура от 20 
гр. включително и поддържането на температура в понижение за времето когато сградата 
не се обитава. Като се има предвид предназначението на сградата времето за обитаване е 
само времето за преобличане на спортистите преди и след тренировка, средно три часа на 
ден. Времето на работа на излъчвателите може да се програмира или ръчно да се включва 
само в тези часове и в помещенията където е необходимо. Спестяването се раелизира от 
разликата във времето за достигане на температурата на комфорт в помещенията. 

 
3. Финансов анализ 

 
   

  
 

ЕСМ Мярка 

Икономии 

Инвестиции 
лв 

Срок на 
откупуване 

Топлинна 
енергия kWh 

Ел. 
Енергия 

kWh  

Спестени 
емисии 

CO2 тона  
Парични 

средства лв 
 

 

5 

Изграждане на 
инфрачервено 
лъчисто 
отопление 17680.00   14.48 2475.20 17580.00 7.10 

 
 

Оценка на екологичния ефект на избраните мерки 
 

o 51,26 тона спестени емисии CO2: 

Таблица  – Инфрачервено отопление 
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Тази оценка се получава като се умножи икономията на енергия  kWh с еквивалента 
на CO2 емисии кг CO2/kWh от  съответния вид енергия. Коефициентите се отчитат от 
Приложение 2 към чл. 17, ал.2 и Приложение 3 към чл. 18 на Наредбата за енергийни 
характеристики на обектите. 

 
                           
 

 

 

  Мярка Икономия 

Вид 
енергиен 
ресурс 

Коефици
ент 

Екологичен 
еквивалент 

Спестени 
емисии 

    kWh     gCO2 / kWh t 

1.8. Изолация стени 9933.00 Ел.енергия 3 0.819 8.14 

1.8. Подмяна дограма 822.00 Ел.енергия 3 0.819 0.67 

1.8. Изолация покрив 24293.00 Ел.енергия 3 0.819 19.90 

1.8. КПД БГВ 9428.00 Ел.енергия 3 0.819 7.72 

1.8. 

Подмяна осветителни 
тела 428.00 Ел.енергия 3 0.819 0.35 

1.8. 

Изграждане на 
инфрачервено 
лъчисто отопление 17680.00 Ел.енергия 3 0.819 14.48 

  Общо 62584.00       51.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  – Екологичен ефект 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Извършеното енергийно обследване на Спортната сграда към Стадион в гр. Луковит  
показва, че при съществуващото състояние на обекта и съществуващия начин на 
отопление не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт  
дори с преразход на енергия. Средната температура в сградата е 10º С, което е под 
допустимите норми за тази категория сгради. При достиганене на нормативната 
температура специфичния разхода за топлоенергия се повишава до 325.1 kWh/м2у. 
Еталонната норма за специфичен разход на топлинна енергия за 2009 г е 59.5 kWh/м2у., 
което е в пъти по малък от базовия специфичен разход на сградата. При пресмятане на 
топлофизичните характеристики на ограждащите елементи, най – големи загуби на топлина 
се идентифицират през ограждащите елементи на сградата – стени,  дограма и покрив. 

Установен е потенцал за намаляване на загубите и повишаване на ефективността на 
отоплителната инсталация и инсталацията за БГВ. 

След въвеждане на енергоспестяващи мерки ще се реализира спестяване на енергия 
възлизаща на 62584kWh/y, равняващи се на 51,26т. CO2 въглеродни емисии. 

Необходимите инвестиции за въвеждането на енергоспестяващите мерки са в размер 
на 58 248  лв. и срок на откупуване 4.25 години. 
 

 

Фигура  
Разход на енергия съгласно нормативните 

изисквания за 1961г. 

Заключение 
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Фигура  
Разход на енергия съгласно нормативните 

изисквания за 2009 г. 

 

За да се определи принадлежността на сградата към определен клас от скалата на 
енергопотреблението е необходимо да се сравнят трите енергийни характеристики по 
първична енергия. 

 

  Мярка 

състояние 
 

kWh/m2 

Топлинна 

енергия 

kWh 

Ел. 

Енергия 

kWh  

 емисии 

CO2 

тона  

първична 

енергия 

Специфична 

първична 

енергия 
% 

1 
Отопление 

41.63 7660.00 334.20 0.60 9045.61   1.80 

  
Вентилация 

0.00     0.00 0.00   0.00 

  БГВ 10.16   1868.80 1.28 5606.39   0.00 

5 
Помпи и 

вентилатори 
0.00   0.00 0.00 0.00   9.00 

4 Осветление 1.95   359.00 0.25 1077.00   7.20 

6.1 Разни 1.82   335.00 0.23 1005.00   10.98 

  Охлаждане 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

6   55.56 7660.00 2897.00 2.35 16734.00 90.95 28.98 

10557.00 

10557.00 2897 0.00 
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Мярка 

базова линия 
 

  kWh/m2 

Топлинна 

енергия 

kWh 

Ел. 

Енергия 

kWh  

емисии 

CO2 

тона  

първична 

енергия 

Специфична 

първична 

енергия 
  

1 Отопление 325.15 7660.00 52168.00 43.05 164547.00   69.45 

  Вентилация 0.00     0.00 0.00   0.00 

  БГВ 136.64   25141.00 20.59 75423.00   29.18 

5 
Помпи и 

вентилатори 
0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

4 Осветление 4.60   847.00 0.69 2541.00   0.98 

6.1 Разни 1.82   335.00 0.27 1005.00   0.39 

  Охлаждане 
    0.00 0.00 0.00   0.00 

6   468.21 7660.00 78491.00 64.61 243516.00 1323.46 100.00 

461.79 86151.00 

  

Мярка 

еталон  1970     
 

  kWh/m2 

Топлинна 

енергия 

kWh 

Ел. 

Енергия 

kWh  

 емисии 

CO2 

тона  

първична 

енергия 
  

  

1 Отопление 218.10   40130.40 32.87 120391.20   0.28 

  Вентилация     0.00 0.00 0.00   0.00 

  БГВ 136.60   25134.40 20.59 75403.20   0.00 

5 
Помпи и 

вентилатори 
0.50   92.00 0.08 276.00   1.38 

4 Осветление 5.80   1067.20 0.87 3201.60   1.10 

6.1 Разни 1.70   312.80 0.64 938.40   1.68 

  Охлаждане 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

6   362.70 0.00 66736.80 55.04 200210.40 1088.10 4.44 

66736.8 

  Мярка 

еталон 2009 
 

kWh/m2 

Топлинна 

енергия 

kWh 

Ел. 

Енергия 

kWh  

емисии 

CO2 

тона  

първична 

енергия 

Специфична 

първична 

енергия 
  

1 Отопление 59.50   10948.00 8.97 32844.00   0.38 

  Вентилация 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

  БГВ 195.20   35916.80 29.42 107750.40   0.00 

5 
Помпи и 

вентилатори 
0.00   0.00 0.00 0.00   1.92 

4 Осветление 4.50   828.00 0.68 2484.00   1.53 
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6.1 Разни 1.80   331.20 0.27 993.60   2.34 

  Охлаждане 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

6   261.00 0.00 48024.00 39.33 144072.00 783.00 6.17 

48024 

  Мярка 

ЕСМ 
 

kWh/m2 

Топлинна 

енергия 

kWh 

Ел. 

Енергия 

kWh  

 емисии 

CO2 

тона  

първична 

енергия 

Специфична 

първична 

енергия 
  

1 Отопление 38.58   7099.00 5.81 21297.00   0.78 

  Вентилация 0.00     0.00 0.00   0.00 

  БГВ 85.40   15713.00 12.87 47139.00   0.00 

5 
Помпи и 

вентилатори 
0.00   0.00 0.00 0.00   3.90 

4 Осветление 2.28   419.00 0.34 1257.00   3.12 

6.1 Разни 1.82   335.00 0.27 1005.00   4.76 

  Охлаждане 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 

6   128.08 0.00 23566.00 19.30 70698.00 384.23 12.57 

23566 

 След детайлното обследване и анализа на сградата са оценени три енергийни 
характеристики: 

• първична  енергия при актуално състояние на сградата 
EP =  1323.46 kWh/m2; 

• първична енергия на сградата по норми при влизане в експлоатация 
ЕРmin  =  675 kWh/m2; 

• първичняа енергия по действащите към момента норми  

ЕРmax = > 675 kWh/m2. 

• първична  енергия след ЕСМ  на сградата 
EP =  147,92 kWh/m2; 
 

СГРАДИ ЗА СПОРТ 

Клас EPmin, EPmax, 

  kWhjnr kWh/m2 

А+ <  88 

А 88 175 

В 176 350 

C 351 400 

D 401 450 

Е 451 563 

F 564 675 

G >  675 
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Актуално състояние 

Енергийни параметри стойности 

EP: 1323.46 

EPmin, 675 

EPmax, > 675 

Сградата е енергиен 

клас: G 

 

 

След ЕСМ 

Енергийни параметри стойности 

EP: 384.23 

EPmin, 351 

EPmax, 400 

Сградата е енергиен 

клас: C 

 

 
На базата на пресметнатите специфични годишни разходи на 

енергопотребление и еталонни стойности на енергопотребление на сградата, 
последната  попада в клас на енергопотребление „G”, съгласно  § 26 Приложение 
№10 към чл. 6 ал. 3 т.2 буква „е“ от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради  
и не отговаря на изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 

След прилагане на енергопсестяващите мерки сградата ще бъде  клас на 
енергопотребление “C”,съгласно § 26 Приложение №10 към чл. 6 ал. 3 т.2 буква „е“ 
от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради.   
 




